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ӯшида нест, ки ташкилотҳои 
қарзӣ аз корхонаҳои тиҷора-
тиву истеҳсолӣ ба куллӣ 
фарқ мекунанд, зеро сармо-
яи гардони аксари онҳо, пеш 
аз ҳама, аз пасандозҳои аз 
аҳолӣ ҷалбшуда вобастагӣ 
дошта, бинобар сабаби зиёд 
будани ҳиссаи воситаҳои 
ҷалбшуда нисбат ба сармоя 
(сатҳи лэвериҷ) ва уҳда-
дориҳои кутоҳмуддат, онҳо 
метавонанд аҳёнан ба муш-
ки лиҳои пардохтпазирӣ ва 
ҳолатҳои аз ин ҳам бадтар 
мубтало шаванд. Чунончи, 
ташкилоти қарзӣ дар ҳолати 
ба вуҷуд омадани хавфҳо, 
бадшавии сифати дороиҳо, 
мушкилоти амалиётӣ ва 
касодшавии фаъолият мета-
вонад аз иҷрои уҳдадориҳои 
худ дар назди пасандоз-
дорон набарояд, ки ба 
нобоварӣ ва ташвишу ваҳми 
пасандоздорон (пеш аз ҳама 
пасандоздорони маблағи 
хурди пасандоздошта), 
билохира ба вазъи номуъта-
дил ва муфлисшавии бонк 
оварда расонад. Буҳронҳои 
молиявии гузашта нишон 
доданд, ки яку якбора 
ва дар як вақт аз ҷониби 
миҷозон бозпас гирифтани 

пасандозҳо (ба истилоҳи 
англисӣ “bank runs”) метаво-
над ба вазъи низоми бонкӣ 
- молиявӣ ва иҷтимоӣ низ 
хавфҳо ва пайо мадҳои хеле 
манфӣ дош та бошад.

Аммо, мавҷудияти ни-
зоми суғуртаи пасандозҳо, 
тавре таҷрибаи ҷаҳонӣ 
нишон медиҳад, маҳз барои 
пешгирӣ намудани чунин 
ҳолатҳо ва мусоидат ба 
ҳалнамоии бонкҳои муф-
лисшаванда аҳамият дошта, 
ба устувории вазъи низоми 
молиявӣ ва коҳиш додани 
шиддатнокии буҳронҳо таъ-
сири мусбӣ мерасонад. Бо 
назардошти оне, ки низоми 

мазкур одатан пасандозҳои 
шумораи аксарият, аз ҷумла 
зиёда аз 90 фоизи пасан-
доздоронро пурра ҷуброн 
менамояд, миҷозон дар 
сурати доштани маълумот 
ва боварӣ ҷиҳати бозпас 
гирифтани маблағҳои худ аз 
ташкилоти суғуртакунандаи 
пасандозҳо, барои ба таври 
оммавӣ бозпас гирифтани 
пасандозҳо ва ба ин васила 
бадтар намудани ҳолати 
бонк ва бошиддат кардани 
вазъи иҷтимоӣ мароқ зоҳир 
наменамоянд. Омили маз-
кури равонӣ метавонад аз 
ҳолати ғайрипардохтпазир 
(“illiquid”) ба ҳолати ғайри-
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Мавҷудияти низоми суғуртаи 
пасандозҳо, тавре таҷрибаи ҷаҳонӣ 
нишон медиҳад, маҳз барои пешгирӣ 
намудани чунин ҳолатҳо ва мусоидат 
ба ҳалнамоии бонкҳои муфлисшаван-
да аҳамият дошта, ба устувории вазъи 
низоми молиявӣ ва коҳиш додани 
шиддатнокии буҳронҳо таъсири 
мусбӣ мерасонад.

қо били пардохт (“insolvent”) 
мубаддал нашудан ва било- 
хи ра солимгардии бонк таъ-
сири мусбӣ расонад. Аз ин 
ҷо мусаллам аст, ки ташки-
лотҳои қарзӣ бояд хароҷоти 
ҷуброни пасандозҳои миҷо - 
зони бонкиро тавас сути пар - 
дохтҳои худ ба ташкилоти  
суғурта вии пасандозҳо ба 
уҳ да гиранд. Таҷрибаи беҳ-
та  рини самараноки ҷаҳо-
нӣ низ гувоҳи ин гуфтаҳо 
мебошад.

Бинобар ин, дар мадди 
аввал фаъолияти низоми 
аз лиҳози молиявию инс-
ти тутсионалӣ босамар 
ва эъти модноки суғуртаи 
пасан дозҳо, дар муҳити 
иқти со диву иҷтимоии дил-
хоҳ кишвар нақши бениҳоят 
муҳим мебозад. 
Хусусиятҳои низоми 
суғур таи пасандозҳо. Ни-
зоми суғуртаи пасандозҳо 
бо мақсади ҳимояи пасан-

доздорон аз талафи пасан-
дозҳо дар ҳолати аз ҷониби 
бонк иҷро нагардидани 
уҳда дорӣ дар назди пасан-
доздор ташкил ёфтааст. 
Яъне, низоми суғуртаи 
пасан  дозҳо хавфи аз тарафи 
ташки лоти қарзӣ бинобар 
муфлисшавӣ ба миҷозони 
худ пардохт карда натаво-
нистани пасандозҳоро дар 
доираи андозаи ҷубронпулӣ 
бартараф месозад. 

Низоми суғуртаи пасан-
дозҳо ҳамчун яке аз қисмат-
ҳои таркибии низоми нигоҳ  - 
дории суботи молиявӣ (“finan-
cial safety net”) дар баробари 
танзиму назорати пруден-
сиалии мақомоти монетарӣ 
ва сиёсати мақомоти фискалӣ 
ҳамчун пойдевори бехатарӣ 
ва устувории низоми молиявӣ 
баромад менамояд.

Оғози фаъолияти низо-
ми мазкур ба ибтидои асри 
20 рост меояд. Аз ҷумла, 

яке аз ташкилоти бону-
фузтарини соҳа, Корпорат-
сияи федералии суғуртаи 
пасандозҳои ИМА (FDIC) 
соли 1933 пас аз буҳрони 
шадиди молиявӣ-иқтисодӣ 
таъсис дода шудааст. Танҳо 
баъди солҳои 1960-ум дигар 
кишварҳои ҷаҳон низомҳои 
миллии суғуртаи пасан доз-
ҳоро созмон доданд.Таъ сири 
буҳронҳои бонкии солҳои 
1980-2000 ба он оварда 
расониданд, ки то ин дам 
дар зиёда аз 107 кишвари 
дунё низоми мазкур фа-
ъолият дорад. Албатта, дар 
ин муддат низоми суғур-
таи пасандозҳо якчанд 
марҳилаҳои ташаккулёбиро 
паси сар намуд ва то ин 
дам назари мақбули умум 
он аст ки низоми мазкур 
бояд мақсаду вазифаҳои 
сиёсати давлатӣ ва вакола-
ти институтсионалӣ ё худ 
қонуниро дошта бошад. 

Як нуқтаро бояд қайд 
намуд, ки низоми суғуртаи 
пасандозҳо аз низоми маъ-
мули суғуртавие, ки ҳамагон 
аз он огаҳӣ доранд (ба 
монан ди суғуртаи иҷтимоӣ, 
тиббӣ, манзил ва ғ.) фарқ 
мекунад ва он бо якчанд 
хусу сия т ҳои зерин ифода 
меёбад:

- пеш аз ҳама, мақсади 
асосии низоми суғуртаи 
пасандозҳо ин пешги-
рии паҳншавии ҳолатҳои 
ба таври оммавӣ бозпас 
гирифтани пасандозҳо аз 
ташкилоти бо мушкилии 
пардохтпазирӣ рӯ ба рӯ 

Мавҷудияти низоми суғуртаи 
пасандозҳо, тавре таҷрибаи ҷаҳонӣ 
нишон медиҳад, маҳз барои пешгирӣ 
намудани чунин ҳолатҳо ва мусоидат 
ба ҳалнамоии бонкҳои муфлисшаван-
да аҳамият дошта, ба устувории вазъи 
низоми молиявӣ ва коҳиш додани 
шиддатнокии буҳронҳо таъсири 
мусбӣ мерасонад.
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шуда, нигоҳдории боварии 
аҳолӣ ва ҳимояи манфиатҳои 
пасандоздорон бидуни гириф-
тани фоида мебошад. Баръакси 
ин, аксари ташкилотҳои маъму-
ли суғуртавӣ сохтори тиҷоратӣ 
дош та, танҳо бо мақсади гириф-
тани фоида фаъолият мекунанд; 

- дар низоми суғуртаи пасан-
дозҳо бенефитсиар ё худ суд-
барандагони асосӣ на бевосита 
ташкилотҳои қарзии аъзо, балки 
пасандоздорон мебошанд. Дар 
ҳолати муфлисшавии ташкилоти 
қарзӣ ҷубронпулии суғуртавии 
пасандозҳо ба ин ташкилот дода 
намешавад ва танҳо ба пасан-
доздорон пардохта мешавад. 
Дар низоми маъмули суғуртавӣ 
ҷубронпулӣ бевосита ба объекти 
суғурташуда дода мешавад; 

- дар низоми суғуртаи пасан-
дозҳо иштироки ташки лотҳои 
қарзӣ бояд ҳатмӣ бошад, аммо 
дар низомҳои маъмули суғур-
тавӣ иштирок одатан ихтиёрӣ 
аст;

- инчунин, таҷрибаҳои пешқа -
дам ва принсипҳои низо ми 
суғуртаи пасандозҳо нишон 
меди  ҳанд, ки андозаи маблағи 
ҷуб рон  пулӣ бояд нисбатан маҳ-
дуд бошад, ҳол он ки ҷуброн пулӣ 
дар мавриди суғуртаи маъ мулӣ 
дар маҷмуъ метавонад пурра 
бошад. 
Нақши низоми суғуртаи пасан 
дозҳо дар Ҷумҳурии Тоҷи кистон. 
Тавре маълум аст, дар Тоҷи кис-
тон Хазинаи суғуртаи пасан-
доз ҳои шахсони воқеӣ (мин-
баъд – Хазина) ҳамчун мақоми 
низомташкилдиҳанда вазифаи 
суғуртакунандаи пасан дозҳои 
аҳолиро иҷро намуда, ҳар як таш-

килоти қарзие, ки иҷо затномаи 
ҷалби пасандозҳоро дорад, бояд 
узви ҳатмии низоми суғуртаи 
пасандозҳо бошад. 

Хазина шахси ҳуқуқии ғайри-
тиҷоратӣ буда, соли 2004 таъсис 
дода шудааст. Сохтори ташки-
лии он аз Шӯрои нозирон, Раис 
ва кормандони Хазина иборат 
аст. Мақоми олии идоракунии 
Хазина Шӯрои нозирони Хазина 
мебошад, ки барои назорати 
умумии фаъолияти он масъул  
мебошад. Асосҳои ҳуқуқии 
фаъолияти Хазина бо Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бо-
раи суғуртаи пасандозҳои шах-
сони воқеӣ» (минбаъд – Қонун) 
таҳти №758, аз 2 августи соли 
2011 муқаррар карда шудааст. 
Тибқи Қонуни мазкур мақсади 
асосии Хазина ҳимояи ҳуқуқ 
ва манфиатҳои пасандоздорон 
бо роҳи пардохти ҷубронпулии 
суғурта ва таҳкими боварии 
аҳолӣ ба низоми бонкӣ мебо-
шад.

Барои ноил гардидан ба 

мақсадҳои худ Хазина дар фаъо-
лияти хеш як қатор вазифаҳоро 
иҷро менамояд. Дар ин ра-
ванд вазифаи аввалиндараҷаи 
Хазина ин сари вақт муайян 
ва ба пуррагӣ пардохт наму-
дани маблағи ҷубронпулии 
суғурта ба пасандоздорони 
ташкилоти қарзии муфлисшуда 
дар ҳолатҳои суғуртавӣ, яъне 
ҳангоми бозхонди иҷозатнома 
ва барҳамдиҳии маҷбурии 
он ба ҳисоб рафта, ҳамаи ди-
гар вазифаҳои муайяншуда 
дар умум тобеи он мебошанд. 
Вазифаҳои дигари Хазина чуни-
нанд: 

- арзёбӣ, ҷамъоварӣ ва ба 
ҳисоб гирифтани пардохтпу-
лиҳои тақвимии ташкилотҳои 
қарзии узви Хазина; 

- аз ташкилотҳои қарзӣ талаб 
намудани маълумот, ҳисобот ва 
иттилоотеро, ки барои фаъолия-
ти Хазина зарур аст; 

- бо мақсади андӯхти дороиҳо 
сармоягузорӣ, идора ва ҷойгир 
намудани маблағҳои Хазина;

- бо мақсади нигоҳдории эъ-
тимоди низоми бонкӣ пайваста 
хабардор намудани аҳли ҷомеа 
ва ғайра.

Бояд қайд кард, ки қабл аз во-
рид гардидани тағйиру иловаҳо 
ба Қонун ваколати асосии Ха-
зина танҳо иборат аз пардохти 
ҷубронпулии пасандоздорон буд 
(“pay box” mandate). Вобаста ба 
тағйиру иловаҳои нав ба Қонун 
(аз 9 августи с.2018, №1551) 
ваколатҳои Хазина васеъ гарди-
да (“pay box plus” mandate), он 
иловатан дар раванди батанзим-
дарории ташкилотҳои қарзӣ низ 
дар якҷоягӣ бо дигар вазорату 

Яке аз ташкилоти бонуфузтарини 
соҳа, Корпоратсияи федералии 
суғуртаи пасандозҳои ИМА (FDIC)  
соли 1933 пас аз буҳрони шади-
ди молиявӣ-иқтисодӣ таъсис 
дода шудааст. Танҳо баъди сол-
ҳои 1960-ум дигар кишвар ҳои 
ҷаҳон низомҳои миллии суғуртаи 
пасан доз ҳоро созмон доданд.
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идораҳо иштирок менамояд.
Тавре ки зикр гардид, Хазина 

барои иҷрои вазифаи асосии худ 
бояд дорои маблағҳои захиравии 
дастрас ва кифоя бошад. Аз ин 
ҷост, ки барои таъмини иҷрои ин 
ваколат Хазина дорои салоҳияти 
махсус буда, мувофиқи он узвият 
будан ба Хазина ва пардохт на-
мудани пардохтҳои тақвимӣ аз 
ҷониби ташкилотҳои қарзие, 
ки иҷозатномаи Бонки мил-
лии Тоҷикистонро барои ҷалби 
пасан дозҳои шахсони воқеӣ 
доранд, ҳатмӣ мебошад. Во-
баста ба ин, сарчашмаи асосии 
ташак кули захираҳои Хазина 
низ аз пардохтҳои тақвимии 
ташкилот ҳои қарзӣ иборат аст, 
ки ҳангоми ба вуқӯъ омадани 
ҳолати суғуртавӣ барои пардохти 
ҷуброн пулии суғурта истифода 
бурда мешавад. 

Тибқи тағйиротҳои охирин 
ба Қонун андозаи пардохтҳои 
тақвимии ташкилотҳои қарзӣ 
вобаста ба намуди асъори 
пасандозҳо диверсификатсия 
карда шуда, бо пули миллӣ 0,1 
фоиз ва бо асъори хориҷӣ 0,3 
фоиз муқаррар карда шудааст. 
Ташкилотҳои қарзии узви Хази-
на мутобиқан бо пули миллӣ ва 
асъори хориҷӣ ҳар семоҳа бояд 
пардохтҳои тақвимии бебоз - 
гашт ро ба Хазина пардохт на-
моянд. 

Ғайр аз ин, яке аз манбаҳои 
дигари ташаккули дороиҳои 
Хазина ин фаъолияти сармоя-
гузорӣ ба ҳисоб меравад, ки ба-
рои андухти маблағҳои Хазина, 
гирифтани даромад ва нигоҳ-
дории арзиши воқеии маблағҳо 
равона гардидааст. Тибқи Қонун 

Хазина метавонад маблағҳои 
худро ба коғазҳои қиматноки 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Бонки миллии Тоҷикистон ва 
дигар давлатҳои хориҷӣ ё бонк-
ҳои марказии хориҷӣ сармоя-
гузорӣ намояд.

Ба ҳолати 1 июли соли 2019 
ба феҳрасти ташкилотҳои 
қарзӣ – узви низоми суғуртаи 
пасандозҳои шахсони воқеӣ 40 
ташкилоти қарзӣ ворид кар-
да шудааст, ки аз он 16 адад 
бонкҳо ва 24 адад ташкилотҳои 
амонатии қарзии хурд мебо-
шад. Аз шумораи бонкҳо ва 
ташкилотҳои амонатии қарзии 
хурд танҳо БДА ҶТ “Амонат-
бонк” бинобар сабаби кафола-
ти давлатӣ доштан ба низоми 
суғуртаи пасандоҳои шахсони 
воқеӣ шомил нест.

Тибқи ҳисоботҳо ба ҳолати 
1 июли соли 2019 маблағи 
пасандозҳои шахсони воқеии 
ташкилотҳои қарзӣ, ки аз 
ҷониби Хазина мавриди фароги-
рии суғурта қарор дода мешавад 
3013,7 млн. сомониро ташкил 
медиҳад, ки 980,2 млн. сомонӣ ё 
худ 32,5 фоизи онро уҳдадории 
суғуртавии Хазинаро дар бар 
мегирад. Шумораи умумии 
пасандоздорони суғурташуда 
бошад, ба 353,7 ҳазор нафар 
мерасад. 

Сохтори пасандозҳои 
суғурташудаи шахсони воқеӣ 
нишон медиҳад, ки аз шу-
мораи умумии пасандоздо-
рони суғурташуда маблағи 
пасандозҳои 94,2 фоиз пасан-
доздорони ташкилотҳои қарзӣ 
пурра ҷуброн карда мешавад ва 
ҳиссаи боқимондаи пасандоз-

дорон (5,8 фоиз), ки маблағи 
пасандозҳояшон аз андозаи 
ҷубронпулии суғуртавӣ зиёд аст, 
қисман ҷуброн карда мешавад. 
Аз рӯи ин нишондиҳандаҳо 
гуфтан мумкин аст, ки шумо-
раи бештари пасандоздорони 
суғурташуда аз ҷониби Хазина 
пурра ҳимоя карда мешаванд.

Бояд хотиррасон кард, ки 
мутобиқи Қонун андозаи 
ниҳоии ҷубронпулии суғурта аз 
рӯи пасандозҳои шахсони воқеӣ 
бо пули миллӣ на бештар аз 500 
нишондиҳанда барои ҳисобҳо 
ва бо асъори хориҷӣ на бештар 
аз 350 нишондиҳанда барои 
ҳисобҳо муқаррар карда шуда-
аст. Яъне, ҳангоми фарорасии 
ҳолати суғуртавӣ Хазина барои 
ҳар як пасандоздор, ки маблағи 
пасандозҳояш бо пули миллӣ аст 
то 27 500 сомонӣ ва бо асъори 
хориҷӣ бошад то 19 250 сомонӣ 
пардохт менамояд. 

Низоми бонкию молиявии 
кишвар солҳои 2014-2015 бо 
таъсири буҳрони шадиди берунӣ 
дучор гардид, ки оқибатҳои он 
ба сифати дороиҳо, сатҳи кифоя-
тии сармоя ва вазъи молиявии 
ташкилотҳои қарзии заиф 
бетаъсир намонда, дар натиҷа 
ба муфлисшавӣ ва барҳамдиҳии 
онҳо оварда расонид, 

Аз соли 2016 то инҷониб 12 
ташкилоти қарзии узви Хазина, 
аз он ҷумла 2 бонк ва 10 таш-
килоти амонатии қарзии хурд 
муфлис шуда, дар онҳо ҳолати 
суғуртавӣ ба амал омад. Хазина 
дар ин муддат аз ҳисоби захира 
барои пардохти ҷубронпулии 
суғурта ба зиёда аз чор ҳазор 
нафар пасандозгузорони 
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суғурташудаи ин ташкилотҳои 
қарзӣ тавассути бонк-агентҳои 
худ (БДА ҶТ “Амонатбонк,” 
ҶСК “Ориёнбонк” ва ҶСП ТАҚХ 
“Ҳумо”) 24 млн. сомонӣ маблағ 
ҷудо намуд. Пардохти саривақти 
ҷубронпулии суғурта ба пасан-
доздорони ташкилотҳои қарзии 
муфлисшуда садди роҳи афзо-
иши норозигӣ дар байни па-
сандоздорон гардида, шиддати 
иҷтимоиро дар байни аҳолӣ кам 
намуд.
Нақшаҳои минбаъда баҳри 
рушди низоми суғуртаи 
пасан дозҳо. Дар шароити куну-
нӣ бо назардошти ҷой доштани 
мушкилиҳо дар низоми бонкӣ, 
вазифаҳои Хазина дар таъми-
ни суботи молиявии кишвар ва 
нақши он дар таҳкими бова-
рии аҳолӣ ба низоми бонкӣ 
зиёд мегардад. Зиёд гардидани 
ваколат ҳои Хазина ва иштироки 
он дар таъмини суботи молиявӣ, 
низоми аз лиҳози молиявию 
институтсионалӣ хубфаъолият-
кунанда ва эътимодноки суғур-
таи пасандозҳоро тақозо мена-
мояд. Аз ин рӯ, ҷиҳати минбаъд 
беҳтар намудани низоми суғур- 
 таи пасандозҳои шахсони воқеӣ 
ва боло бурдани эътимоди 
аҳолӣ, амалӣ гардидани тадбир-
ҳои стратегии зерин ба мақсад 
мувофиқ аст:

1) Баланд бардоштани потен-
сиали Хазина, таҷдиди сохтори 
ташкилӣ, аз он ҷумла зиёд наму-
дани ҳайати кормандони Хазина 
аз ҳисоби ҷалби мутахассисони 
касбӣ ва болаёқат;

2) Таҳкими сохтори идора-

кунии корпоративӣ, пурзур 
намудани баҳодиҳӣ ва таҳлили 
хавфҳо, идоракунии босамари 
дороиҳо ва зиёд намудани захи-
ра барои ҷуброни пасандозҳо;

3) Омодагӣ ба эҳтимолияти 
амалӣ гаштани ҳолатҳои 
суғуртавӣ, такмили раванди 
пардохти ҷубронпулӣ ба пасан-
доздорон; 

4) Васеъ намудани сатҳи 
фарогирии суғуртаи пасандозҳо, 
такмили қонунгузорӣ ва 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ;

5) Гузариш ба модели диф-
фериансиалии пардохтҳои 
тақвимии ташкилотҳои қарзӣ. 
Тибқи он андозаи пардохтҳои 
тақвимӣ дар асоси баркашидани 
хавфи ҳар як ташкилот муайян 
карда мешавад, яъне коэффит-
сиенти хавф барои ташкилоти 
қарзие, ки фаъолияти хавфнок 
дорад чи қадаре ки зиёд бошад, 
андозаи пардохтҳои тақвимӣ 

ҳамон қадар зиёд муқаррар кар-
да мешавад; 

6) Амалӣ гардонидани меха-
низми маблағгузории касри Ха-
зина ҳангоми норасоии маблағи 
Хазина. Бояд қайд намуд, ки дар 
ҳолати буҳронҳои системавӣ, 
яъне ҳангоми муфлисшавӣ ва 
барҳамхӯрии якчанд бонкҳои 
низомсоз, захираҳои молия-
вии Хазина барои пардохти 
ҷубронпулии пасандоздорон ва 
таъмини суботи молиявӣ на-
мерасад. Аз ин лиҳоз, дар чунин 
ҳолатҳо Хазина ниёз ба дастги-
рии (қарзи) молиявии фискалӣ 
дорад; 

7) Пурзур намудани фаъоли-
яти таблиғотӣ ва ташвиқотӣ дар 
байни аҳолӣ, беҳтар намудани 
сатҳи иттилоотнокии омма оид 
ба низоми суғуртаи пасандозҳои 
шахсони воқеӣ;

8) Таъмини фарогирии 
пурраи бонкҳо, аз ҷумла БДА 
ҶТ “Амонат бонк” дар низоми 
суғур таи пасан дозҳо ва дар ин 
самт фароҳам овардани шарои-
ти мусоид барои рақобати солим 
ва баро бар миёни ташкилотҳои 
қарзӣ ба ҳисоб меравад.

Баҳри таъмини устувории  
низоми миллии суғуртаи 
пасан  дозҳои шахсони воқеӣ 
ва ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои 
қонунии пасандоздорон Ха-
зина ҳамкориҳои судмандро 
бо Бонки миллии Тоҷикистон, 
Вазорати молияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ 
ва ташкилотҳои молиявии 
байналмилалӣ вусъат хоҳад дод.

Дар ҳолати муфлисшавии 
ташкилоти қарзӣ ҷубронпулии 
суғуртавии пасандозҳо ба ин 
ташкилот дода намешавад ва 
танҳо ба пасандоздорон пардох-
та мешавад. Дар низоми маъмули 
суғуртавӣ ҷубронпулӣ бевосита 
ба объекти суғурташуда дода 
мешавад.
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